
A Magyar Modellező Szövetség NS szakág működési szabályzata 
 

 

1. Kategóriák: 

 

Az NS szakág a következő kategóriákat foglalja magában: 

- F2 kategória: rádióirányítású elektromos hajtású, építőkészlet, vagy előre gyártott 

elemek felhasználása nélkül épített élethű hajómodellek, 

- F4 kategória: rádióirányítású elektromos hajtású, építőkészlet felhasználásával épített 

élethű hajómodellek, 

- DS kategória: rádióirányítású, gőzhajtású, élethű hajómodellek, 

- F6 kategória: csoportos bemutató, több rádió irányítású hajómodellel, 

- F7 kategória egyéni bemutató, egy vagy több rádió irányítású hajómodellel, 

- F-S kategória: rádió irányítású, merülni képes tengeralattjáró modellek, 

- F-NNS: rádió irányítású élethű vitorlás hajómodellek több osztályban, 

-NAVIGA „C” szakág kategóriáinak a versenyzői, akik a nem működőképes 

hajómodellek versenyeiben vesznek részt több osztályban.   

 

 

A szakág működése a Magyar Modellező Szövetség alapszabályában meghatározottak 

szerint zajlik. 

 

 

2. A szakág célja: 

 

A szakág célja a szakágban tevékenykedő versenyzők összefogása, a rádióirányítású élethű 

hajómodellezés népszerűsítése, hajómodell vezetési gyakorlási lehetőség, és versenyzési 

lehetőség biztosítása a hazai és nemzetközi versenyeken. 

A NAVIGA bizottságaiban való aktív részvétellel a kategória fejlesztésének elősegítése a 

nemzetközi szabályzat módosítási folyamataiban történő építő jellegű közreműködéssel. 

 

3. Szakág alapfogalmak: 

 

Tagok: Azok a személyek, akik a fenti kategóriák valamelyikében versenyeznek és 

érvényes MMSZ tagsággal rendelkeznek. 

Válogatott keret: Azon tagok csoportja, akik a Világ- és Európa Bajnokságokon 

Magyarországot képviselik. 

Szakágvezető: A tagok által szavazással választott vezető, akinek személyét az MMSZ 

elnökségnek jóvá kell hagyni. 

Szakági értekezlet: Az a fórum, ahol a tagság a szakág működését értékeli és döntéseit 

meghozza. Szakági értekezletet évente legalább egy alkalommal kell tartani. 

Versenybírók tanácsa: A versenybírók közül a szakágvezető által választott olyan 

testület, mely mind a versenyeken, mind a versenyszezonban jogosult a jelentős 

horderejű kérdésekben véleményt alkotni. A versenyeken fölmerült kérdésben a verseny 

főbírója, a versenyszezont érintő kérdésékben a szakágvezető felkérésére 

álláspontjukról szavazással döntenek. 

 

4. A szakág működése: 

 

A szakágvezető irányításával a tagok éves rendszerességgel a következő feladatokat hajtják 

végre. 
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4.1. Éves versenynaptár elkészítése: 

 

Minden évben a szakági értekezleten, a rendező egyesületek képviselőivel való egyeztetés után 

meg kell határozni a hazai versenyek időpontjait. A nemzetközi versenyek időpontjainak 

ismerté válása után a hazai versenyek versenynaptárát a tárgyév január 15. napjáig kell 

elkészíteni. A versenynaptárt a szakágvezető megküldi az MMSZ-nek, a tagoknak, és 

gondoskodik arról, hogy az a kommunikáció pontban megjelölt internetes webhelyen is 

elérhető legyen. 

 

4.2. Hazai, és nemzetközi versenyek rendezése: 

 

A rendező egyesület a hazai verseny időpontja előtt legalább 10 nappal megküldi a 

versenykiírást a tagok és a többi egyesületi vezetők részére. Gondoskodik a verseny technikai 

és személyi feltételeinek megteremtéséről. Az eredményeket a verseny utáni 1 héten belül 

megküldi az MMSZ.-nek, és a nyilvános országos eredménylistát vezető weboldal 

üzemeltetőjének, aki gondoskodik az adatok eredménylistába történő beillesztéséről. A 

nemzetközi versenyek rendezését a NAVIGA versenyszabályai, és egyéb, a versenyek 

szervezésére vonatkozó rendelkezések alapján kell teljesíteni. 

 

4.3. Országos bajnoki eredménylista, válogatott keret: 

 

Országos bajnoki eredménylista: 

 

A szakágvezető minden évben elkészíti a kategóriák éves országos bajnoki összesített 

eredménylistáját, az év versenyein elért eredmények alapján, a következő szempontok szerint: 

Országos bajnoki eredmények közé számít minden hazai versenyen elért eredmény. 

Az országos bajnoki eredménylistába a versenyző eredményeként, a legjobb négy 

versenyeredmény pontszámának összege kerül bejegyzésre.  

Az országos bajnok a legmagasabb pontszámot elért versenyző. 

Pontegyenlőség esetén a következő legjobb eredményt is a pontokhoz kell adni. A további 

pontegyenlőség esetén az előző eljárás megismétlendő mindaddig, amíg a versenyzők közötti 

pontegyenlőség megszűnik. Az így kialakult (a négy versenyeredmény alapján számítandó 

bajnoki pontszámnál magasabb) pontszám kizárólag a pontegyenlőséggel érintett versenyzők 

közötti sorrend megállapítására szolgál. Pontegyenlőség esetén a versenyzők egyenlő 

ponteredménnyel, de a fenti eljárás során kialakult sorrendben kerülnek föl az országos bajnoki 

eredménylistára. 

 

Válogatott keret: 

 

Európa- és Világbajnokságokon Magyarországot, az országos bajnoki eredménylista első 3 

helyén végzett versenyzők képviselik. Amennyiben valamely kerettag lemond a 

válogatottságról, helyébe az eredménylistában következő versenyző lép. 

 

4.4. Éves szakági értekezlet megtartása 

 

A szakág tagjai évente legalább egy alkalommal szakági értekezletet tartanak. 

A szakági értekezletet a szakágvezető hívja össze. 

A szakági értekezleten részt vehet minden versenyző, aki érvényes MMSZ tagsággal 

rendelkezik.  
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A szakági értekezleten a tagok: 

- értékelik az aktuális versenyidényt, 

- a következő versenyidény versenyidőpontjait egyeztetik, 

- indítvány esetén döntenek a szakágvezető visszahívásáról, és új szakágvezető 

megválasztásáról, 

- döntenek a működési szabályzat elfogadásáról, indítvány esetén a működési 

szabályzat módosításáról, 

- egyéb fontos, az egész tagság közreműködését igénylő döntéseket hoznak meg. 

 

A szakági értekezleten bármely tag jogosult a működési szabályzat rendelkezéseivel 

kapcsolatban indítványt írásban előterjeszteni. Az indítvány napirendre vételéről a jelenlévő 

tagok szótöbbséggel szavaznak. Az indítvány napirendre vételes esetén az önálló napirendi pont 

lesz, mellyel kapcsolatban bármely tag jogosult véleményt nyilvánítani. A választáson minden 

jelenlévő tag egy szavazattal rendelkezik, a választáson szavazni csak személyesen lehet, a 

képviselet tilos. A vélemények megvitatása után a jelenlévő tagok a javaslatról egyszerű 

szótöbbséggel szavaznak. 

 

A szakági értekezletről a szakágvezető emlékeztetőt készít. 

 

5. A szakágvezető: 

 

A szakágvezető kiválasztásánál, és kinevezésénél alapvető elvárás a szövetség elnökségével 

való együttműködési képesség, a szakmai rátermettség, a szakág kategóriáinak és 

szabályzatainak ismerete. 

A szakágvezető megbízatása az új szakágvezető megválasztásáig tart. 

 

5.1. A szakágvezető feladatai: 

 

- A szakági működési szabályzat létrehozása, a szakág tagjaival történő jóváhagyása. 

- Döntéshozatal mindazon kérdésekben, melyeket jelen szabályzat nem sorol a szakági 

értekezlet kizárólagos hatáskörébe. 

- A szakágba tartozó kategóriák értékelési rendszerének kialakítása és működtetése. 

- A szakág versenynaptárának összeállítása és megküldése az MMSZ részére. 

- A válogatott keret kijelölése, a szakág működési szabályzatában megfogalmazott elvek 

alapján. 

- A szakágvezetői fórumokon való aktív részvétel, a nemzetközi szervezetek 

tevékenységébe való bekapcsolódás, és intézkedések a szakág utánpótlásának 

fejlesztésére.   

- Éves bíróképzések megszervezése. 

 

5.2. A szakágvezető választása: 

 

A szakágvezetőt a szakág tagjai választják, a szakági értekezleten. A választáson minden tag 

egy szavazattal rendelkezik, a választáson szavazni csak személyesen lehet, a képviselet tilos. 

A szakágvezető visszahívását bármely tag kezdeményezheti. A visszahívással egy időben a 

visszahívó tagnak kötelezően jelöltet kell megneveznie az új szakágvezető személyére. Ha az 

új szakágvezető jelölt a jelölést nem fogadja el, vagy nem sikerül érvényesen új szakágvezetőt 

választani, a visszahívás érvénytelen. 
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A szavazás előtt lehetőséget kell biztosítani mind a visszahívott szakágvezetőnek, mind a 

jelölteknek, hogy véleményüket, terveiket kifejthessék. 

A választás során az lesz az új szakágvezető, aki a szavazáson részt vevő tagok szavazatainak 

több mint 50%-át megkapja. 

A választás eredményét az újonnan megválasztott szakágvezetőnek kell publikálni, és 

megküldeni az MMSZ Elnökségnek. 

 

6. Versenybírók tanácsa 

 

Abból a célból, hogy az év közbeni döntések is szakmai képviseleti alapon meghozhatóak 

legyenek, a versenybírói vizsgával rendelkező versenyzőkből a szakágvezető 5 fős versenybírói 

tanácsot hozhat létre. A versenybírók tanácsa négy versenybíróból, és a szakágvezetőből áll. A 

versenybírók tanácsában résztvevő bírók megbízatása a visszahívásukig tart. A 4 bíró 

kiválasztásánál fő szempontoknak kell lennie a minél teljesebb versenyzői képviseletnek, a 

bírói gyakorlat időtartamának, a nemzetközi, és a versenyszervezői, főbírói gyakorlatnak. 

A szakágvezető a bírói tanács összetételének a megerősítését a szakági értekezlettől is kérheti. 

A versenybírók tanácsa a szakágvezető felkérésére, a versenyszezon során fölmerült olyan 

kérdésekben jogosult véleményt nyilvánítani, melyek a versenyzők széles körére vonatkozóan 

tartalmaznak rendelkezéseket. Ilyen esetben minden bíró jogosult szavazni, melyet elektronikus 

úton is megtehet.  

A versenybírók tanácsa, adott versenyen fölmerülő versenyszakmai, szabály értelmezési 

kérdésben is véleményt nyilváníthat, a verseny főbírájának a fölkérésére. Ilyen esetben a 

versenybírók tanácsának a versenyen jelenlévő tagjai, szavazással alakítják ki az álláspontjukat.  

A versenybírók tanácsa a döntéseit minden esetben nyílt szavazással hozza. 

 

7. Kommunikáció 

 

A szakág tagjai év közben a „naviga@lev-lista.hu” levelező fórumon tartják a kapcsolatot, 

amely listára minden tag felkerülhet. A lista szolgál a szervezési és egyéb kérdések 

egyeztetésére. 

A versenyeredmények, az országos bajnokság év közbeni eredményei, és végeredménye, a 

nemzetközi versenyekre vonatkozó információk, a versenykiírások, és a versenyeken készült 

fotók közzétételére a https://hajosnep.hu/naviga-versenyinformaciok web oldal szolgál. 

Ugyanitt tekinthetőek meg az elmúlt versenyszezonok eredményei is, továbbá a működési 

szabályzat, a versenyszabályzat, és térkép segítség, a versenyhelyszínek azonosításához. 

A szakág törekszik arra, hogy a kommunikációs csatornán a jelentősebb információkat angol 

nyelven is elérhetővé tegye.  

 

 

Kelt: Szegeden. 2020. év december hó 28. napján 

 

 

Dr. Hüvös Ferenc  

 NS szakágvezető 

https://hajosnep.hu/naviga-versenyinformaciok

